
Quý vị hãy đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin trên cổng thông tin MyOchsner ngay hôm nay. Truy cập ochsner.org/vaccine để biết thêm 

thông tin, hoặc gọi số 844-888-2772 nếu quý vị có thêm bất kỳ câu hỏi nào. Để biết thêm thông tin 

và nguồn trợ giúp về COVID-19, hãy truy cập vào trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng 

ngừa Dịch bệnh (cdc.gov) hoặc Sở Y tế Louisiana (ldh.la.gov).

Sự thật về Vắc-xin COVID, Khả năng 
Sinh sản và Việc Sinh con

SỰ THẬT: Vắc-xin COVID-19 giúp bảo vệ những bà mẹ mới sinh và những bà mẹ sắp sinh không bị 
bệnh nghiêm trọng. 
Phụ nữ đang mang thai và vừa mới mang thai có nguy cơ tăng cao bị bệnh nặng, bao gồm cả tình trạng sinh non, do COVID-19 
so với phụ nữ không mang thai. Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng tất cả những người đủ điều kiện, bao gồm phụ nữ 
đang mang thai và cho con bú, nên tiêm vắc-xin COVID-19.

SỰ THẬT: Vắc-xin COVID-19 đã được chứng minh là không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Không có bằng chứng nào cho thấy các vấn đề về khả năng sinh sản của phụ nữ hoặc nam giới là tác dụng phụ của bất kỳ loại 
vắc-xin nào, kể cả vắc-xin COVID-19. Việc tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của những phụ nữ 
đang muốn mang thai, kể cả thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Mặc dù phụ nữ đang mang thai đã bị loại trừ khỏi 
cuộc thử nghiệm vắc-xin Pfizer ban đầu, 23 phụ nữ trong cuộc thử nghiệm đã mang thai sau khi tiêm vắc-xin và sinh ra những đứa 
trẻ khỏe mạnh.

SỰ THẬT: Vắc-xin sẽ không ảnh hưởng đến protein liên quan đến sự phát triển và khả năng bám 
của nhau thai trong thai kỳ.
Vắc-xin COVID-19 khuyến khích cơ thể tạo ra các bản sao của protein gai được tìm thấy trên bề mặt của coronavirus và “dạy” hệ 
thống miễn dịch của cơ thể chống lại loại virus có chứa protein gai cụ thể đó. Các protein gai do vắc-xin hướng cơ thể tạo ra hoàn 
toàn khác với loại protein liên quan đến sự phát triển và khả năng bám của nhau thai.

SỰ THẬT: Quý vị không thể bị nhiễm COVID-19 khi tiêm vắc-xin.
Không có loại vắc-xin nào đang được sử dụng ở Hoa Kỳ chứa virus sống và do đó, các loại vắc-xin này không thể gây nhiễm 
COVID-19 cho bất kỳ ai. Những người đã tiêm vắc-xin có thể gặp phải các tác dụng phụ nhẹ, tạm thời, nhưng đây là dấu hiệu của 
phản ứng miễn dịch đối với việc tiêm chủng, chứ không phải COVID-19.

SỰ THẬT: Đối với phụ nữ đang mang thai, lợi ích của việc tiêm vắc-xin lớn hơn nhiều nguy cơ 
không được chủng ngừa.
Những người đang mang thai và mới mang thai có nhiều khả năng bị bệnh nặng do COVID-19 hơn những người không mang thai. 
Những người đang mang thai mắc COVID-19 cũng có nguy cơ sinh non và có thể có nguy cơ tăng cao bị các vấn đề thai kỳ bất lợi 
khác so với những phụ nữ đang mang thai không mắc COVID-19. Những người đang cho con bú đã tiêm vắc-xin có thể truyền các 
kháng thể từ vắc-xin cho con của họ, điều này mang lại cho con họ một lớp bảo vệ bổ sung chống lại virus.không có vắc-xin nào 
đang được sử dụng ở Hoa Kỳ chứa virus sống.

Một số lầm tưởng được thảo luận phổ biến nhất xung quanh COVID-19 là về ảnh hưởng 
của vắc-xin này đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Những thông tin sai lệch này gây hại 
cho tất cả những người có liên quan, từ những bà mẹ đang mang thai đến những người 

đang muốn mang thai. Hãy tìm hiểu sự thật về vắc-xin COVID-19 và mối liên quan của vắc-
xin này đối với khả năng sinh sản và việc sinh con.


